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Terça-feira

Prefeitura inicia atividades dos 
Núcleos de Atenção Psicopedagógica

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Educação, em parceria 
com a OSC Interação, inicia nes-
ta e na próxima semana as ati-
vidades dos Núcleos de Atenção 
Psicopedagógica (NAP) do Cen-
tro, do Cidade Nova e de Morei-
ra César.

Até então, a Secretaria de 
Educação contava com duas 
unidades de NAP (no Bela Vista 
e Pasin) mas, com a assinatura 
do termo de colaboração com a 
Organização Social Interação, 
em novembro do ano passado, 
a cidade passou a contar com 
a ampliação das unidades, pas-
sando a ter 4 unidades, abran-
gendo as regiões de Moreira 
César, Centro, Cidade Jardim e 
Cidade Nova, o que possibilitou 
o aumento do número de vagas 
de 200 para 500.

PÁG. 3

O início ofi cial das ati vidades do Núcleo de Apoio Pedagógico Centro foi celebrado ontem, segunda-feira (22)

“Fiscais do Bem” 
realizam ação de 
conscientização 
na feira livre

Os “Fiscais do Bem”, da Pre-
feitura, realizaram neste sábado 
(20), uma ação de conscientiza-
ção na feira livre, com orienta-
ções e distribuição de cerca de 
250 máscaras produzidas pelo 
Fundo Social de Solidariedade.

Os “Fiscais do Bem” são fun-
cionários voluntários, de diver-
sas secretarias, criados com o 
intuito de orientar os comercian-

tes quanto às normas e regras 
para funcionamento seguro de 
seus estabelecimentos. Neste sá-
bado, no entanto, foram destaca-
dos para orientar os munícipes 
quanto à importância do uso da 
máscara, pois houve denúncia 
pelo 153 de que muitas pessoas 
estariam circulando pela feira 
sem a devida proteção.

PÁG. 5

“Fiscais do Bem” distribuem máscaras para comerciantes

Divulgação

Pinda tem mais 12 casos positi vos, 1 
óbito e 6 recuperados de coronavírus

Túnel do Castolira 
recebe novo visual 
e mais segurança

Passagem para ciclistas fi ca agora à esquerda (senti do Tenda - Castolira) e dos pedestres, à direita

Com a ação dos funcio-
nários do Departamen-
to de Trânsito, o Túnel 
“Antônio de Araújo”, 
conhecido como túnel do 
Castolira que passa sob 
os trilhos da rede ferro-

viária recebeu um novo 
visual e tornou-se mais 
seguro.

As ações tiveram início 
com o serviço de reparo 
e reforço no para peito 
que estava em situação 

precária, realizado pela 
Secretaria de Obras. Em 
seguida a equipe do trân-
sito realizou os serviços 
de pintura trazendo um 
novo visual e deixando 
ainda mais seguro.

Divulgação

Divulgação

Acidentes de trânsito têm 
redução de 28% em Pinda

PÁG. 8

PÁG. 5
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Mobilidade com segurança
Nesta edição, a Tribuna mostra que o 

número de acidentes no trânsito de Pin-
damonhangaba registrou uma queda de 
28% nos primeiros cinco meses de 2020 
em comparação com o mesmo período de 
2019. Os dados foram divulgados na úl-
tima semana pelo Governo do Estado de 
São Paulo, através do portal Infosiga.

Essa é uma ótima notícia, visto que, 
todo ano, mais de 1,35 milhão de pessoas 
morre em acidentes de trânsito no mundo, 
segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS). O número de feridos varia entre 30 
e 50 milhões de pessoas. E, infelizmente, 
esse índice tende a piorar no futuro — os 
acidentes de trânsito podem se tornar a 
quinta principal causa de mortes em todo 
o mundo até 2030.

O Brasil é o quinto país que mais mata 
no trânsito, segundo a OMS, perdendo 
apenas para a Índia, China, Estados Uni-
dos e Rússia. Só nos últimos vinte anos 
morreram mais de 662 mil pessoas em 
acidentes no trânsito brasileiro. Segundo 
dados do Conselho Federal de Medicina, 
os acidentes de trânsito matam, a cada 
hora, cinco pessoas e vinte vão para o 
hospital.

A ONU defende que as cidades atuais 
precisam ser redesenhadas para dar es-
paço às chamadas cidades do futuro, que 
serão mais resilientes, seguras e susten-
táveis. É por essa razão que a mobilidade 
urbana é um dos pontos fundamentais 
dentro de uma nova agenda urbana, foca-
da na proteção da saúde dos usuários e do 
meio ambiente, além de contribuir positi-
vamente para a economia.

Mobilidade cotidiana é o termo usado 
para fazer referência aos deslocamentos 
praticados pelos indivíduos para a rea-
lização de suas tarefas rotineiras. Ida e 
volta ao trabalho, à escola, ao supermer-
cado, levar o fi lho na natação, todos esses 
movimentos estão inclusos na mobilidade 
cotidiana.

Cuidar das vias públicas e mantê-las 
seguras, priorizar a sinalização de trânsi-
to, fi scalizar os motoristas e fazer ajustes 
que melhorem o fl uxo de veículos são al-
gumas das medidas que tem sido tomadas 
pela administração municipal e que têm 
refl etido na diminuição dos acidentes de 
trânsito.

Divulgação

O Governador João Doria 
anunciou, nesta segunda-feira 
(22), a criação de um certifi cado 
para reconhecer empresas que 
desenvolverem programas de 
testagem em massa em todo o 
Estado de São Paulo. A iniciati-
va visa incentivar a adesão da 
iniciativa privada à testagem, 
comprovadamente uma das 
mais importantes ferramentas 
de contenção da pandemia da 
COVID-19.

“É um reconhecimento do 
Governo a essa parceria com a 
livre iniciativa, para a busca de 
um maior volume de testagem 
em todo o Estado de São Paulo. 
Já estamos fazendo isso e ago-
ra vamos ampliar ainda mais. 
A testagem em massa permite 
o correto monitoramento do 
avanço da doença e auxilia na 

Governo de São Paulo lança certifi cado de 
testagem para o setor privado
Empresas e organizações privadas que adotarem programas de 

testagem em massa serão reconhecidas pelo Estado
tomada de decisões que redu-
zem a propagação do vírus”, 
destacou o Governador João 
Doria.

O programa de emissão do 
novo certifi cado será desenvol-
vido pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico em par-
ceria com o Instituto Coalizão 
Saúde (ICOS). As inscrições se-
rão iniciadas no dia 1º de julho 
e já no mês de agosto será reali-
zada a divulgação dos nomes de 
todas as empresas reconheci-
das pelo programa. Após passa-
rem por rigorosa avaliação do 
Comitê Gestor Técnico, as orga-
nizações receberão a “Certifi ca-
ção de Testagem do Governo do 
Estado de São Paulo e Instituto 
Coalizão Saúde”.

As empresas inscritas deve-
rão atender a uma série de cri-

térios técnicos para que possam 
receber os certifi cados. Entre 
os quesitos estipulados estão a 
testagem de toda a comunida-
de (funcionários, clientes e for-
necedores); utilização de testes 
reconhecidos pela Anvisa; rea-
lização dos testes RT-PCR e so-
rológico de sangue venoso por 
parte de laboratórios clínicos; 
coleta dos testes sorológicos de 
sangue capilar (chamados tes-
tes rápidos) por profi ssionais de 
saúde habilitados; além de no-
tifi cação dos testes realizados 
pelos sistemas ofi ciais.

O regulamento e formulários 
de inscrição podem ser acessa-
dos no hotsite do Coronavírus 
do Governo do Estado de São 
Paulo (http://www.saopaulo.sp.
gov.br/coronavirus/) ou no web-
site do ICOS (http://icos.org.br/).

Uma importante ação da 
Prefeitura junto a concessioná-
rio de energia EDP e às empre-
sas operadoras de telecomuni-
cação está removendo aqueles 
emaranhados de fi os soltos, de-
satualizados ou obsoletos entre 
os postes da região central. O 
objetivo é além de trazer uma 
estética melhor na área comer-
cial, garantir a segurança dos 
pedestres que circulam pelas 
vias públicas.

O mal aspecto que o exces-
so de fi os traz deve-se à rápi-
da velocidade no avanço da 
tecnologia. Existe a necessida-
de de realizar substituição de 
cabos, porém nem sempre os 
fi os antigos são retirados na 
velocidade desejada. Desde o 
início do ano, a Secretaria de 
Obras e Planejamento vem em 
parceria com todas as conces-
sionárias que atuam no muni-
cípio, regularizando essa in-
desejada situação, e tomando 
ações para evitar sua prolife-
ração no futuro.

“Além de eliminar o ema-
ranhado de fi os, as empresas 
estão procedendo também o 
ordenamento dos cabos de te-
lecomunicações e energia, ins-
talados nos postes de energia, 
que são de propriedade da EDP, 
para que as instalações possam 
fi car padronizadas”, afi rmou 
o secretário adjunto de Obras, 
André Salgado.

A ação faz parte do progra-
ma de zeladoria Pinda Linda 
e conta com a supervisão da 
Secretaria de Obras e Planeja-
mento. Os cabos podem repre-
sentar um risco para a popula-
ção, causando acidentes, caso 
sua instalação esteja em desa-
cordo das normas fi xadas pelas 
agências reguladoras (ANEEL/
ANATEL).

As empresas Claro e Vivo já 
iniciaram os trabalhos e estão 
atuando na higienização dos pos-
tes da região central, como por 
exemplo Rua Gustavo de Godoy e 
Centro Comercial 10 de Julho.

“Nossa empresa ainda não 
tem cabeamento nos locais 
centrais. Nosso cabeamento é 
novo e situa-se atualmente em 
áreas afastadas do centro. Es-
tamos mantendo uma padroni-
zação de implantação para não 
ser necessário uma readequa-
ção no futuro”, afi rmou Victor 
Queiroz, representante da em-
presa Link Vale.

Ação com operadoras remove acúmulo 
de fi os em postes da região central

Alunos do ensino 
médio da rede 
estadual de SP já 
podem acessar 
material de estudos 
para o Enem

Conteúdos foram disponibilizados na 
Secretaria Escolar Digital e são apoio 

para as aulas que ocorrem aos sábados 
no Centro de Mídias SP

Alunos do ensino 
médio da rede estadual 
de São Paulo ganharam 
mais um recurso para se 
preparar para o Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). Agora eles 
passam a ter acesso a 
todo o material pedagó-
gico utilizado nas aulas 
preparatórias transmi-
tidas pelo Centro de Mí-
dias SP (CMSP).

O conteúdo está dis-
ponível na Secretaria 
Escolar Digital- SED (ht-
tps://sed.educacao.sp.
gov.br/Inicio) e contém 
apresentações, exercí-

cios, gabaritos e propos-
tas de temas para reda-
ção.

As aulas dedicadas à 
preparação ocorrem to-
dos os sábados, a partir 
das 8h30, pelo aplicativo 
do CMSP ou pela TV Edu-
cação. Nas transmissões 
são abordados temas li-
gados às competências 
cobradas pelo exame, 
como linguagens, códi-
gos e suas tecnologias; 
ciências humanas e suas 
tecnologias; ciências da 
natureza e suas tecnolo-
gias; matemática e suas 
tecnologias; e redação.

Funcionário da Vivo organiza os cabos em poste do Centro Comercial 
10 de Julho
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cidade
Prefeitura inicia atividades dos 
Núcleos de Atenção Psicopedagógica

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Educação, em parceria 
com a OSC Interação, inicia nes-
ta e na próxima semana as ati-
vidades dos Núcleos de Atenção 
Psicopedagógica (NAP) do Cen-
tro, do Cidade Nova e de Moreira 
César.

Até então, a Secretaria de 
Educação contava com duas 
unidades de NAP (no Bela Vista 
e Pasin) mas, com a assinatura 
do termo de colaboração com a 
Organização Social Interação, 
em novembro do ano passado, 
a cidade passou a contar com 
a ampliação das unidades, pas-
sando a ter 4 unidades, abran-
gendo as regiões de Moreira 
César, Centro, Cidade Jardim e 
Cidade Nova, o que possibilitou 
o aumento do número de vagas 
de 200 para 500.

Além de mais unidades, os 
NAPs estão mais equipados, ofe-
recendo aos alunos os serviços 
de: psicólogo, fonoaudiólogo, 
psicopedagogo, psicomotrista, 
terapeuta ocupacional e neuro-
pediatra.

NAP Centro 

O início oficial das ativida-
des do NAP Centro foi realizado 
nesta segunda-feira (22), com a 

As obras de recapeamento as-
fáltico que a Prefeitura de Pinda-
monhangaba está realizando, em 
parceria com a Sabesp, para os 
moradores do Jardim Rosely estão 
chegando ao final e com aprova-
ção dos moradores.

A ação teve início no último 
dia 8 e está na etapa final com 
últimos detalhes na Rua Soldado 
Roberto Marcondes, beneficiando 
ao todo onze ruas e totalizando 
uma pavimentação de 19 mil m2.

A melhoria foi possível graças 
à intervenção inicial realizada 
pela Sabesp, que executou a troca 
de 10 quilômetros das redes e ra-
mais domiciliares de água potável.

Segundo a empresa essa ação 
beneficiou 661 residências num 
investimento total de R$ 2,1 
milhões. Como a Sabesp tem a 
obrigação de realizar os reparos 
no piso asfáltico, a Prefeitura, 
através da Secretaria de Obras e 
Planejamento firmou um acordo 
no sentido de proceder o reca-

peamento total da via pública. 
O município fornece a massa 
asfáltica e a Sabesp entra com a 
mão de obra e equipamento para 
execução do recapeamento.

As vias que receberam o 
recapeamento são: Rua Sol-
dado Roberto Marcondes, Rua 
Francisco de Paula Santos, Rua 
Marechal Floriano, Rua Leoncio 
do Amaral Gurgel, Rua Olímpio de 
Godoy Romeiro, Rua José da Silva 
Andrade, Rua Santos Dumont, 
Rua Governador Pedro de Toledo 
e Rua Soldado José Pires Babosa, 
Dr. José Giorgio e trecho da Rua 
Godofredo Pestana.

Sinalização de Trânsito

O prefeito Isael Domingues 
vistoriou as obras na última sema-
na e informou aos moradores que 
os serviços de pintura de sinaliza-
ção de trânsito já estão progra-
mados para trazer segurança aos 
motoristas e pedestres. Também 

está sendo verificado pelos téc-
nicos do Deptran a questão da 
pintura de faixa de pedestres em 
pontos de maior circulação, bem 
como a implantação de redutor de 
velocidade.

Asfalto em toda cidade

Segundo a secretaria de Obras 
e Planejamento, Marcela Fran-
co, o plano de modernização do 
pavimento do município segue 
em várias frentes em todos os 
cantos da cidade. “Já fizemos no 
Maria Áurea, Pasin, Anel Viário, 
na rua Cap. Vitório Basso, Vila 
Bourghese e outros. Não temos 
suporte financeiro para fazer tudo 
de uma vez, mas no Jardim Rosely 
adiantamos o cronograma, pois 
o bairro iria receber somente o 
remendo. Em breve algumas ruas 
do Bosque, Santana, Araretama e 
Mantiqueira também serão bene-
ficiados, além do Shangri-lá que 
aguarda há anos o asfalto”.

presença da equipe que irá tra-
balhar no local, representantes 
da Secretaria de Educação e re-
presentantes das Mães de Azul, 
além do vice-prefeito Ricardo 
Piorino e prefeito Isael Domin-
gues. Importante destacar que, 
neste momento de pandemia, 
todas as medidas de seguran-
ça estão sendo tomadas, como 
obrigatoriedade do uso de más-
cara e proibição de aglomera-
ções.

Para o representante das 
“Mães de Azul”, Josafá Santana, 
o serviço do NAP é de grande 
importância para o desenvol-
vimento das crianças. “A gente 
agradece do fundo do coração 
ao prefeito pelas novas unida-
des do NAP, e por tudo o que o 
prefeito fez para nossas crian-
ças”, agradeceu.

A secretária de Educação, 
Luciana Ferreira, afirmou que 
as novas unidades do NAP 

evidenciam o olhar sensível 
e atento da gestão do prefeito 
municipal em preconizar o que 
está na Constituição Brasileira, 
que é o direito da educação a 
todos. Ela lembrou que 500 alu-
nos terão atendimento, mesmo 
que seja online, devido à pan-
demia.

Representando a OSC Intera-
ção, que coordena as unidades, 
o Pastor Ezequiel Braça, desta-
cou a qualificação da equipe e 
lembrou que as crianças atendi-
das pelo NAP são encaminhadas 
pelas escolas municipal. Elas 
passam pela triagem nas uni-
dades do NAP específicas para 

Sede do Núcleo de Atenção Pedagógica que atende no centro de Pindamonhangaba

este fim, quando é identificado 
o tratamento que a criança vai 
precisar. Ele acredita que repre-
senta um avanço muito grande 
em educação Pindamonhanga-
ba oferecer tantas unidades do 
NAP, em praticamente todas as 
regiões da cidade.

Para o prefeito Isael Domin-
gues a educação é uma prio-
ridade em sua gestão. “Temos 
investido muito em educação 
para a formação das nossas 
crianças e com a educação es-
pecial não poderia ser diferen-
te. A ampliação do atendimen-
to, com qualidade, tem que ser 
prioridade principalmente para 
a educação especial”, destacou. 
Ele lembrou que a cidade está 
avançando em tecnologia sem 
esquecer a humanização. “Es-
tamos trabalhando para uma 
cidade cada vez mais humana, 
moderna e inteligente. Mesmo 
com todo o serviço oferecido, 
nunca podemos nos esquecer 
de acolher bem as pessoas, com 
carinho e respeito. Tenho certe-
za de que as equipes dos NAPs 
têm essa consciência de como 
são importantes na vida das 
crianças atendidas e de suas fa-
mílias”, garantiu.

Próximos NAPS

Nesta terça-feira (22), tem iní-
cio, oficialmente, o atendimento 
no NAP Cidade Nova e, na pró-
xima semana, no NAP Moreira 
César, localizado no Pasin.

Divulgação

Recapeamento asfáltico chega ao final 
e traz novo visual ao Jardim Rosely

Parceria inédita com a 
MRS traz melhorias nas 
passagens de pedestre 
da linha férrea

Diversos moradores de Pin-
damonhangaba estão observan-
do intervenções que vem sendo 
realizada pela empresa MRS 
Logística (que controla o trans-
porte ferroviária na região) vi-
sando melhorar as travessias 
para a circulação dos pedestres 
e ciclistas.

A ação está em andamen-
to e visa dar maior segurança 
nas passagens de nível tan-
to da região central (baixos 
do Viaduto central) como nos 
bairros (Galega, Campo Belo, 
Mombaça, Jardim Resende en-
tre outros)

Atualmente a MRS vem cons-
truindo as passagens e realizan-
do a instalação e pintura de gra-
des e finalizará o serviço com a 

pavimentação asfáltica entre os 
trilhos da linha férrea.

Uma parceria inédita com a 
Prefeitura irá levar também a 
essas passagens iluminação pú-
blica dos espaços. “A MRS está 
fornecendo todo o material para 
a instalação das luminárias e 
a Secretaria de Obras e Plane-
jamento entrará com a mão de 
obra, deixando a passagem ain-
da mais segura”, afirmou a se-
cretária Marcela Franco.

Segundo ela, a ação é um tra-
balho árduo da Secretaria de 
Obras e Planejamento que vem 
cobrando e apoiando essas me-
lhorias e faz parte do pacote de 
melhorias em execução com as 
empresas concessionárias que 
atuam na cidade.

A MRS vem providenciando as passagens, a instalação 
e pintura de grades e deve finalizar o serviço com a 
pavimentação asfáltica entre os trilhos da linha férrea

Obra faz parte do plano de modernização do pavimento do município

Divulgação

Divulgação



ASSEMBLÉIA  GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS  DE 
PINDAMONHANGABA E REGIÃO, Pelo presente Edital, convoca  todos os sócios, quites e em pleno 
gozo de seus direitos estatutários, a comparecerem na Sede Social do Sindicato, à Rua Sara, nº 
105 – Parque das Nações – Pindamonhangaba - SP, no dia 30 de Junho de 2020, às 14h00,  para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  a)  Leitura, discussão e votação da ata da assembleia 
anterior; b) Deliberação da Prestação de Contas e Relatório de Atividades do exercício de 2019, 
com o Parecer do Conselho Fiscal. Não havendo número suficiente e estatutário para a realização 
da Assembléia em 1ª convocação, no horário supra mencionado, a mesma será realizada uma hora 
após no mesmo dia e local. Pindamonhangaba, 23 de junho de 2020 – Sebastião de Melo Neto – 
Presidente 

EDITAL DE CITAÇÃO - Autos da Ação Nº 1001384-19.2014.8.26.0445 O MM Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível de Pindamonhangaba/SP, Dr Felipe Estevão de Melo Gonçalves, FAZ SABER que, na forma da 
lei, etc... CITAM-SE, com o prazo de 30 (trinta) dias JOSÉ MACHADO DE ABREU FILHO E JOÃO 
MACHADO DE ABREU, bem como os eventuais interessados, seus herdeiros e/ou sucessores, acerca 
do ajuizamento da ação de usucapião em epígrafe, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca 
de Pindamonhangaba/SP, movida por Julia Vieira Maia Rocha e Marcelo Marcio Rocha, objetivando 
usucapir o imóvel de 514,21m2, localizado na Rua Zuza Dantas da Gama, nº 248, bairro Maria Aurea, 
Pindamonhangaba/SP, Cep 12.420-595, Matrícula nº 24.598, bem como para todos os atos da ação 
acima descrita, para querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta à presente ação. “ADVERTINDO-OS DE QUE NÃO SENDO 
APRESENTADO RESPOSTA A AÇÃO NO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A 
PARTIR DO DECURSO DO PRAZO DO PRESENTE EDITAL, SERÃO CONSIDERADOS COMO 
VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL (CPC, Art. 334, Parte final)” E, para que chegue 
ao conhecimento de todos, foi expedido o presente edital.

ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85

NIRE 35.300.327.161
ENDEREÇO: AV FELIX GALVAO CRUZ SIMOES, 485, PINDAMONHANGABA, CEP 12.441-400

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária – AGO

Ficam convocados os acionistas da ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO (Companhia) para a 
Assembleia Geral Ordinária – AGO que ocorrerá por participação a distância via sistema eletrônico, 
nos termos da MP 931/2020 e da IN DREI n. 79/2020. A AGO se realizará no dia 03/07/2020 às 15:00 
horas, via plataforma TEAMS da Microsoft.
Deverá o acionista interessado em participar da AGO fazer contato através do telefone (31) 9 7111-
0626 e encaminhar mensagem de e-mail para b.leao@asja.energy e a.martins@asja.energy, a fi m de 
receber orientações e o convite eletrônico necessário para a participação a distância da assembleia.
A AGO servirá para deliberação da seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as contas, o balanço patrimonial e as demais demonstrações fi nanceiras 
do exercício social encerrado em 31.12.2019.
Pindamonhangaba – SP, 23 de Junho de 2020.
A Liquidante

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações 
e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019 
(PMP 29979/2019) – reabertura 
Para “contratação de empresa de engenharia 
para execução de diversos serviços de 
saneamento ambiental para limpeza pública, 
coleta e disposição fi nal de resíduos sólidos 
urbanos e resíduos de saúde gerados no 
Município de Pindamonhangaba, conforme 
termo de referência e menor preço por lote”, 
com entrega dos envelopes até dia 24/07/2020 
às 14h e início da sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h 
ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

ERRATA
  Na Convocação para a Assembléia Ordinária 
da Associação dos Servidores Públicos 
Municipais de Pindamonhangaba, publicada 
no Jornal Tribuna do Norte no dia 03 de abril 
de 2020, 
onde Le-se:
- Pindamonhangaba 31 de março de 2019; 
Leia:
- Pindamonhangaba 31 de março de 2020.

Pindamonhangaba, 22 de Junho de 2020

Efraim Domingos Oliveira
Presidente da ASPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações 
e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 (PMP 
11023/2020) 
Para “abertura de inscrições para projetos 
culturais pretendentes aos benefícios do Fundo 
Municipal de Apoio às Políticas Culturais – 
FMAC para o ano de 2020”, com inscrições de 
24/06/2020 até 09/08/2020 às 24h. 

Os editais estarão disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h 
ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 212/2018 (PMP 32387/2018) 
Foi fi rmado o aditamento 03/2020, de 
28/05/2020, ao contrato 009/2019, que cuida 
de “contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviço de assistência à saúde 
multiprofi ssional continuada na modalidade 
‘home care’”, para prorrogação até 12/08/2020, 
assinando pela contratante a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Silva & 
Silva Assistência à Saúde Ltda ME, o Sr Luis 
Carlos Santos da Silva.

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 246/2019 de “AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE 
ESPECIALIDADES”, com validade de 12 meses, assinadas em 27/01/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 043/2020 Empresa: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

ATA nº 044/2020 Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

ATA nº 045/2020 Empresa: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

ATA nº 046/2020 Empresa: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

ATA nº 047/2020 Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

ATA nº 048/2020 Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

ATA nº 049/2020 Empresa: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ATA nº 050/2020 Empresa: DROGA FONTE LTDA

ATA nº 051/2020 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO 

ATA nº 052/2020 Empresa: E M S S/A

ATA nº 053/2020 Empresa: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA

ATA nº 054/2020 Empresa: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

ATA nº 055/2020 Empresa: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

ATA nº 056/2020 Empresa: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

ATA nº 057/2020 Empresa: NATULAB LABORATÓRIO S/A

ATA nº 058/2020 Empresa: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ATA nº 059/2020 Empresa: PORTAL LTDA

ATA nº 060/2020 Empresa: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

ATA nº 061/2020 Empresa: PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP

ATA nº 062/2020 Empresa: QUALITY MEDICAL COM E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA

ATA nº 063/2020 Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 302/2019 de “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 01/06/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 190/2020 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA. EPP

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 263/2019 de “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENE”, com validade de 12 meses, assinadas em 27/01/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 064/2020 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME

ATA nº 065/2020 Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

ATA nº 066/2020 Empresa: TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 232/2019 de “AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PROGRAMA 
DE DIABETES DO MUNICÍPIO (TIRAS REAGENTES)”, com validade de 12 meses, assinadas em 
27/02/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 153/2020 Empresa: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 019/2020 de “AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS E 
COLORIDAS EM MALHA DE PV E CAMISETAS EM MALHA DE POLIÉSTER EM ATENDIMENTO 
AOS EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS E APOIADAS PELA PREFEITURA PELO PRAZO 
DE 12 (DOZE) MESES.”, com validade de 12 meses, assinadas em 04/05/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 184/2020 Empresa: D C N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI

ATA nº 185/2020 Empresa: JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFEÇÕES EPP

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 222/2019 de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SINALIZAÇÃO, ATINENTES AO 
SISTEMA SEMAFÓRICO, COM CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 02/06/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 191/2020 Empresa: CLD CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 224/2019 de “AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 14/04/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 176/2020 Empresa: A.C.F. FERNAINE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA

ATA nº 177/2020 Empresa: AT & WP COMERCIAL LTDA EPP

ATA nº 178/2020 Empresa: J DA S N SANTANA LIMPEZA ME

ATA nº 179/2020 Empresa: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 015/2020 de “AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LANCETAS) PARA 
ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIABETES”, com validade de 12 
meses, assinadas em 04/05/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 183/2020 Empresa: MEDLEVENSON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 039/2020 de “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
NECESSÁRIOS PARA ILUMINAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PARQUE DA CIDADE”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 10/06/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 192/2020 Empresa: D L ISHIZUCKA EPP

ATA nº 193/2020 Empresa: MÁRIO SÉRGIO CASLINI CONSTRUTORA ME

ATA nº 194/2020 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 006/2020 de “AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA SAÚDE BUCAL”, 
com validade de 12 meses, assinadas em 08/05/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 186/2020 Empresa: CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS

ATA nº 187/2020 Empresa: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS 
HOSPITALARES EIRELI

ATA nº 188/2020 Empresa: E C DOS SANTOS COMERCIAL ME

ATA nº 189/2020 Empresa: VALECIR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI 
EPP

                 MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                        ESTADO DE SÃO PAULO 

                  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
- ADITAMENTO - 

 

 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2020 Adit. 01/2020 

Processo Administrativo: Nº 288/2020 

Celebrantes: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 
Secretaria Municipal de Assistência Social / 
Associação Pestalozzi de Sumaré 

Objeto: 
A OSC executará na Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade, Serviço de Acolhimento para Deficientes, 
na Modalidade Residência Inclusiva, 02 Vagas/mês. 

Vigência: 19/02/2020 a 19/02/2021 

Valor: R$ 138.390,00 (Cento e Trinta e Oito Mil, Trezentos e 
Noventa Reais) 

Data da assinatura: 15/06/2020 

 
 

 
 

   29/10/2019 a 29/10/2021 

E-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 
Palacete Dez de Julho - Rua Deputado Claro César, 33, Centro - CEP 12.400-220 

Resolução CMC 02/2020 

Altera a Resolução CMC 01/2020, de 18/05/2020, que dispõe sobre a criação do Cadastro Municipal 

de Cultura/Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais no Conselho Municipal de 

Cultura de Pindamonhangaba, e dá providências correlatas. 

O Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, considerando: 

- A necessidade de adaptação de alguns pontos da resolução CMC 01 e respectivamente o cadastro, 

para que todos os grupos envolvidos com artes e cultura sejam atendidos; 

- A importância em estabelecer critérios de avaliação para possibilitar a publicação e homologação 

dos inscritos no cadastro, seguindo princípios constitucionais, tais como da publicidade e 

transparência. Resolve: 

Artigo 1º – Os dispositivos da Resolução 01, de 18/05/2020, passam a vigorar com a seguinte 

alteração: 

“ Art. 1° Institui o cadastro de artistas, grupos, coletivos, entidades não 

governamentais e espaços culturais, e qualquer fazedor de arte/cultura no município, sendo 

pessoa física ou jurídica, no Conselho Municipal de Pindamonhangaba.” 

“Art. 4° ... 

§ 1º  Os resultados das inscrições ao cadastro serão públicados e homologados 

mensalmente no Jornal Tribuna do Norte e na página do Facebook do Conselho. 

§ 2º  As inscrições indeferidas pela comissão avaliadora, poderão ser analisadas pelo 

coletivo do Conselho e homologado seu resultado final na publicação posterior.   

Artigo 2º – Fica acrescido o § 3º ao artigo 4º da Resolução 02, de 18/05/2020:  

§ 3° Ficam instituidos como comissão avaliadora, os seguintes conselheiros: 

Márcia Auxiliadora de Oliveira  
Rebeca Rezende Guaragna Guedes 

Wagner Eduardo Conceição Souza 

Artigo 3° - Esta resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.     

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2020 

 

Wagner Eduardo Conceição Souza  

Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

AV. PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 027, DE 09 DE JUNHO DE 2020.
Doutor Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do artigo 37, IX da Constituição Federal e do artigo 3º, I da Lei Municipal nº 4.350, de 
02 de dezembro de 2005 e suas alterações,
Resolve:
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por tempo determinado, 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, pelo período de 30 (trinta) 
dias, com possibilidade de prorrogação pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, a senhora a seguir 
relacionada, para o respectivo emprego:
- Larisse Camila Pinto Moreira
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Data de Admissão: 06 de maio de 2020
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da respectiva 
data de admissão.
Pindamonhangaba, 09 de junho de 2020.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal de Assistência Social

FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE 
PINDAMONHANGABA 

CONVOCAÇÃO – 15 ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DIRETOR DO FAEP

Senhores Membros do FAEP, 
Venho por meio deste, informar que a 15ª 
reunião ordinária do Fundo de Apoio Esportivo 
de Pindamonhangaba está agendada para o 
dia 30/06/2020 (terça-feira), e, devido à atual 
situação de pandemia, será realizada através 
de aplicativo para que seja realizada online. 
Informamos que o link para a reunião será 
enviado aos Conselheiros no dia da reunião, 30 
minutos antes.
Pauta:
• Leitura e aprovação da ata anterior;
• Aprovação e assinatura da planilha de 
pagamentos das bolsas auxílio aos atletas 
e comissão técnica das modalidades 
benefi ciadas.
Dia: 30/06/2020 – (terça – feira)
Horário: 15h30 (quinze horas e trinta minutos)

Professor Antônio Carlos Macedo Giudice
Presidente do FAEP

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 23 de junho de 20204

geral

O Governador João Do-
ria anunciou nesta segun-
da-feira (22) a criação do 
Programa Retreinar para 
reforçar os conhecimen-
tos das forças de seguran-
ça do Estado para redução 
de casos de violência poli-
cial durante ocorrências. 
A iniciativa, que deverá 
ser concluída em julho, 
fará parte das instruções 
e treinamentos da Polícia 
Militar e buscará ajustar 
a atuação da corporação. 
O programa prevê orien-
tações aos integrantes da 
Polícia Militar em todos os 
níveis.

Governo de São Paulo anuncia programa de 
instrução para reduzir casos de violência policial

Medida foi anunciada nesta segunda-feira (22) e conta com treinamentos para a Polícia Militar
“O Programa Retreinar 

vai atender coronéis, tenen-
tes-coronéis, majores, capi-
tães e tenentes, iniciando 
pelo comando da PM e de-
pois na Academia do Barro 
Branco, para que possamos 
retreinar todo o comando 
das nossas tropas”, decla-
rou Doria. “Maus policiais 
que insistem em usar vio-
lência desnecessária junto 
à população vão compre-
ender que isto não é acei-
tável na PM de São Paulo”, 
acrescentou.

A iniciativa atende a um 
pedido pessoal do Gover-
nador ao Secretário da Se-

gurança Pública do Estado, 
General João Camilo Pires 
de Campos - ele foi diag-
nosticado com COVID-19 e 
está trabalhando remota-
mente enquanto cumpre o 
tempo de isolamento.

“Os próprios policiais 
condenam os excessos. São 
20 mil ocorrências por dia, 
e a maioria delas acontece 
bem, salvando, protegen-
do e garantindo direitos. 
Os policiais se arriscam 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.370, DE 09 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre a designação do Grupo Executivo Local (GEL)    responsável pelo 
acompanhamento dos trabalhos de revisão e atualização dos planos municipais específi cos 
dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário do Município de 
Pindamonhangaba,  de acordo com o item II – cláusula terceira do termo de convênio  
celebrado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente, e dá outras providências.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 

R E S O L V E:

Art. 1º Criar o Grupo Executivo Local – GEL do Município, constituído pelos seguintes 
membros:

I- Nome: José Roberto da Silva
Formação: Engenheiro Civil
Cargo: Engenheiro
Órgão Municipal: Prefeitura de Pindamonhangaba - Secretaria de Obras e Planejamento

II- Nome: Silvia Vieira Mendes
Formação: Engenheira Ambiental e Sanitária
Cargo: Engenheira Sanitarista
Órgão Municipal: Prefeitura de Pindamonhangaba - Secretaria de Meio Ambiente

III- Nome: Vânia Silva
Formação: Ensino Médio Completo
Cargo: Fiscal Sanitário
Órgão Municipal: Prefeitura de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde

Art. 2º Na condição de Coordenador do GEL fi ca designado o Sr.  Jálissen Pereira Duarte, 
lotado no Departamento de Captação de Recursos – Gabinete.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 09 de junho de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de junho de 2020

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

diariamente, mas não acei-
tamos ou compactuamos 
com excessos. Nós vamos 
retreinar todos os policiais 
em São Paulo, a começar 
pelo comando”, afi rmou 
o Coronel Álvaro Camilo, 
que é Secretário Executivo 
da Secretaria da Segurança 
Pública.

A meta do Governo do 
Estado é fazer com que o 
treinamento chegue a sar-
gentos, cabos e soldados da 
PM em um prazo de 20 dias. 
“Para que todos relembrem 
o que aprenderam nas es-
colas, a defender o cidadão 
e proteger pessoas. Essa é a 
linha da polícia de São Pau-
lo, proteger, salvar e fazer o 
bem”, acrescentou o Secre-
tário Executivo.

Tanto o Secretário Exe-
cutivo como o Governador 

reforçaram o rigor nas 
investigações sobre casos 
de má conduta policial 
ou uso excessivo da força 
durante ocorrências. Ao 
menos 220 policiais envol-
vidos em falhas graves ou 
crimes já foram demitidos 
ou expulsos das forças de 
segurança de São Paulo 
desde o início de 2019.

“Esse tipo de comporta-
mento é investigado de for-
ma rápida, objetiva e jus-
ta. Policiais são punidos e 
afastados em defi nitivo da 
corporação”, afi rmou Do-
ria. “Não compactuamos 
com o erro e cortamos na 
carne se necessário. Não 
falamos com orgulho, mas 
em sinal de transparência 
e de rigor nas apurações”, 
acrescentou o Coronel Ca-
milo.
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saúde

A Vigilância Epidemiológi-
ca da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura anuncia, no boletim 
desta segunda-feira (22), mais 
12 casos positivos para corona-
vírus em nossa cidade. Também 
foi registrado um óbito e mais 
seis pacientes recuperados/alta.

Os pacientes testados positivo 
são: mulher, 46 anos, Santana, 
isolamento domiciliar; Mulher, 
58 anos, Andrade, recuperada/
alta; Mulher, 59 anos, Jardim 
Cristina, isolamento domiciliar; 
Homem, 48 anos, Mantiqueira, 
isolamento domiciliar; Homem, 
30 anos, Cidade Jardim, isola-
mento domiciliar; Mulher, 51 
anos, Jardim Regina, isolamen-
to domiciliar; Homem, 47 anos, 
Santana, isolamento domiciliar; 
Homem, 68 anos, Santana, iso-
lamento domiciliar; Mulher, 35 
anos, Village Paineiras, isola-
mento domiciliar; Homem, 31 
anos, Santana, isolamento domi-
ciliar; Mulher, 24 anos, Jardim 
Mariana, isolamento domiciliar; 
Mulher, 33 anos, Bom Sucesso, 
isolamento domiciliar.

O óbito registrado é de um pa-

ciente do sexo masculino, de 47 
anos, morador do Vale das Acá-
cias. A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba se solidariza e manifes-
ta o pesar à família do paciente.

Os pacientes que estão em alta 
/ recuperados são: Mulher, 37 
anos, Azeredo; Mulher, 43 anos, 
Araretama; Mulher, 32 anos, Cida-
de Jardim; Homem, 39 anos, Bela 
Vista; Mulher, 52 anos, Centro; e 
Mulher, 25 anos, Santa Cecília.

Com os dados de hoje, Pinda 
passa a ter 125 pessoas testadas 
positivo para Coronavírus, e 52 
recuperados. O índice de isola-
mento na cidade está em 51% 
segundo o Sistema de Monitora-
mento Inteligente do Estado de 
São Paulo.

A Prefeitura reforça que a 
pandemia não terminou e aque-
les que podem, por favor, fiquem 
em casa. Os que precisam sair, 
usem máscara, higienizem as 
mãos constantemente com água 
e sabão e álcool em gel, e evitem 
aglomerações. O coronavírus é 
assunto sério, não tem tratamen-
to, e sua melhor prevenção é o 
distanciamento social.

Os “Fiscais do Bem”, da Pre-
feitura, realizaram neste sábado 
(20), uma ação de conscientiza-
ção na feira livre, com orienta-
ções e distribuição de cerca de 
250 máscaras produzidas pelo 
Fundo Social de Solidariedade.

Os “Fiscais do Bem” são fun-
cionários voluntários, de diver-
sas secretarias, criados com o 
intuito de orientar os comer-
ciantes quanto às normas e re-
gras para funcionamento seguro 

O número de acidentes no 
trânsito de Pindamonhangaba 
registrou uma queda de 28% 
nos primeiros cinco meses de 
2020 em comparação com o 
mesmo período de 2019. Os da-
dos foram divulgados na última 
semana pelo Governo do Estado 
de São Paulo, através do portal 
Infosiga.

Em 2019, o número de aci-
dentes de trânsito nas vias mu-
nicipais e rodovias estaduais e 
federais, de janeiro a maio foi 
de 360 ocorrências e neste ano, 
no mesmo período, totalizaram 
259 acidentes. Para o registro de 
óbitos decorrentes de acidentes 
de trânsito a queda foi de 30%, 
caindo de dez vítimas fatais em 
2019 para sete mortes em 2020.

Somente no último mês de 
maio deste ano o número de 

“Fiscais do Bem” realizam ação de 
conscientização na feira livre

de seus estabelecimentos. Neste 
sábado, no entanto, foram des-
tacados para orientar os muníci-
pes quanto à importância do uso 
da máscara, pois houve denún-
cia pelo 153 de que muitas pes-
soas estariam circulando pela 
feira sem a devida proteção.

Importante destacar que a 
fiscalização das normas conti-
nua sendo realizada pelas equi-
pes de fiscais sanitários, fiscais 
de renda e fiscais de postura.

O distanciamento social ain-
da é a principal recomendação 
para conter a disseminação do 
coronavírus.

De acordo com o prefeito Isa-
el Domingues, em primeiro lu-
gar é preciso destacar que “to-
dos nós fizemos um sacrifício 
muito grande até aqui. Nossa 
população aderiu ao isolamen-
to, nosso comércio deu sua con-
tribuição, fechando as portas, 
restringindo seus negócios. E a 
Prefeitura também se preparou 
nesta guerra, equipando a saú-
de. Enfim, hoje estamos mais 
preparados para enfrentar essa 
nova fase”, garantiu. “Porém, se 
por um lado chegou o momen-
to de flexibilizar, por outro, a 
nossa responsabilidade é muito 
maior, pois o contato social tam-
bém será maior. A quarenta foi 
flexibilizada, mas não acabou. 
O distanciamento precisa ser 
respeitado e mais do que nunca 
nosso índice de isolamento não 
pode cair, pois podemos perder 
tudo o que conquistamos até o 
momento”, avaliou o prefeito.

Por isso, a recomendação da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba continua sendo que as pes-
soas que puderem, fiquem em 
casa e saiam somente em caso 
de extrema necessidade. Se 
sair, tome todas as precauções 
necessárias: use máscara, leve 
e utilize o álcool em gel, man-
tenha o distanciamento e evite 
aglomerações.

Pinda tem 
mais 12 casos 
positivos, 
1 óbito e 
6 recuperados 
de coronavírus

Acidentes de trânsito têm 
redução de 28% em Pinda

acidentes de trânsito registra-
dos foi de 55 ocorrências contra 
88 em 2019. No mês de maio os 
pontos que mais tiveram ocor-
rência foi a Rodovia Presidente 
Dutra com seis acidentes, segui-
do do cruzamento da rua An-
tônio Augusto Rodrigues e Rua 
São José e da rotatória do Dis-
trito Industrial na Av. NS Bom 
Sucesso, ambos os locais com o 
registro de três acidentes cada.

“Esse estudo ajuda o muni-
cípio a conhecer os pontos crí-
ticos e buscar ações visando 
reduzir ainda mais o número 
de acidentes. Um ponto crítico 
até um tempo atrás era a Rota-
tória do João do Pulo, que che-
gava a registrar média de 5 a 7 
acidentes por mês e no último 
mês de maio tivemos somente 
um acidente na Rua Japão. Gra-

ças à interferência do Deptran 
hoje o local apresenta uma mo-
bilidade mais segura”, afirmou 
Luciana Viana, Diretora do De-
partamento de Trânsito do mu-
nicípio.

O único óbito registrado no 
mês de maio foi um atropela-
mento a uma senhora de 71 
anos, ocorrido dia 8 de maio no 
bairro Mantiqueira.

Visando sempre trazer mais 
segurança no trânsito da cida-
de, a Secretaria de Segurança 
vem trabalhando constante-
mente na pintura de sinaliza-
ção de trânsito e melhorias na 
trafegabilidade. A diretora de 
trânsito ainda apontou que os 
índices de isolamento pratica-
dos em maio face à pandemia 
também colaborou na redução 
das estatísticas.

Divulgação

Divulgação
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zeladoria
Túnel do Castolira recebe 
novo visual e mais segurança

Com a ação dos funcionários 
do Departamento de Trânsito, o 
Túnel “Antônio de Araújo”, co-
nhecido como túnel do Castolira 
que passa sob os trilhos da rede 
ferroviária recebeu um novo vi-
sual e tornou-se mais seguro.

As ações tiveram início com 
o serviço de reparo e reforço 
no para peito que estava em si-
tuação precária, realizado pela 
Secretaria de Obras. Em segui-
da a equipe do trânsito realizou 
os serviços de pintura trazendo 

um novo visual e deixando ain-
da mais seguro.

A passagem para ciclistas 
foi padronizado ao lado es-
querdo (sentido Tenda - Cas-
tolira) e os pedestres à direita, 
disciplinando assim a trafega-

bilidade no local.
A próxima ação será melho-

rar a iluminação interna do 
mesmo, trazendo mais benefí-
cio para a segurança dessa re-
gião.

“Foi uma ação simples, sem 

muito recursos mas que torna 
o espaço muito mais agradá-
vel, seguro e agora combinando 
com a revitalização realizada 
no pavimento do Anel Viário”, 
afi rmou o prefeito Isael Domin-
gues.

Castolira, Jd. Mariana, 
Ouro Verde Vila Rica 
e Lago Azul recebem 
muti rão de limpeza

Através da Secretaria de Meio 
Ambiente, as ações de limpeza 
geral, reti rada de lixo e entulhos vem 
sendo dinamizada. Na últi ma se-
mana os bairros benefi ciados foram 
Castolira, Jardim Mariana, Vila Rica 
e Lago Azul.

O bairro do Castolira vem rece-
bendo constatemente o descarte 
irregular de material e a Prefeitura 
faz um apelo aos moradores do bair-
ro para que denunciem os infratores 
que estão deixando o bairro sujo.

No Vila Rica a limpeza foi execu-
tada próximo ao Campo de Futebol 
e chamou a atenção a quanti dade 
de lixo domésti co e reciclável depo-
sitados. “A coleta passa diariamente 
no bairro, tanto do lixo domiciliar 
quanto do material orgânico. Não 
há necessidade deste descarte 
irregular”, afi rmou a secretaria de 
Meio Ambiente, Maria Eduarda San 
Marti n.

O bairro Jardim Mariana e a 
avenida Flamboyant no bairro Lago 
Azul também receberam a limpeza, 
que visa também combater os focos 
de proliferação do mosquito trans-
missor da dengue.

Outro local que constantemente 
a prefeitura vem reti rando lixo é o 
terreno localizado na esquina das 
ruas Carlos Goffi   Goulart e Joaquim 
Belo Amorim (próximo a um de-

pósito de gás), onde os moradores 
insistem em depositar entulhos e 
lixo irregularmente.

Pintura de sinalização 
de trânsito acontece em 
bairros, no Anel Viário e 
na área rural

Outra ação importante de 
zeladoria é a pintura de sinalização 
de trânsito organizando melhor a 
malha viária dos bairros da cidade.

O bairro do Pasin vem recebendo 
o recapeamento das ruas e na se-
quencia o Departamento de Trânsito 
já executa a pintura da sinalização 
horizontal de trânsito, como ocorri-
do na Rua Grécia na útlima semana. 
A mesma ação vem sendo realizada 
na Cidade Nova.

A rotatória do Anel Viário no 
bairro do Castolira também recebeu 
nova pintura e na Estrada Jesus 
Antônio Miranda as lombadas foram 
revitalizadas durante toda a exten-
são da estrada que acessa os bairros 
rurais da cidade.

Região Central
Ainda na área central as aveni-

das Francisco Lessa Júnior, Campos 
Sales e Fontes Júnior receberam 
a pintura de lombadas, faixas de 
pedestres e PARE. Nestes locais, os 
serviços são realizados durante o 
período noturno para não atrapa-
lhar o trânsito.

Tunel do Castolira é revitalizado e fi ca mais seguro 

Após recapeamento, piso asfálti co 
recebe sinalização no Pasin

Estrada Jesus Antônio Miranda 
tem lombadas com nova pintura

Sinalização 
de trânsito 
no Anel 
Viário 
próximo ao 
condomínio 
MRV

Lixo reti rado no Castolira

Terreno 
é limpo, 

novamente, 
no bairro 

Ouro Verde
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